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I. Đặt vấn đề 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 xác định ba khâu 
đột phá chiến lược là: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; Phát triển nhanh nguồn nhân lực; và Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 
bộ”. Để cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ quan trọng đã được xác định tại Đại hội 
Đảng khóa XI là triển khai, thực hiện một trong ba khâu đột phá chiến lược nêu 
trên, Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã ra Nghị 
quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về Xây dựng  hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 
bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020.  

Nghị quyết đề cập tới việc phát triển toàn diện cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng 
xã hội, bao gồm 10 lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thủy 
lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, 
hạ tầng giáo dục - đào tạo, hạ tầng y tế và hạ tầng văn hóa- thể thao1. Trong đó, với 
xu thế phát triển kết cấu hạ tầng mới thì công nghệ thông tin và truyền thông 
(CNTT và TT) được xác định là hạ tầng của hạ tầng. Bản thân CNTT và TT vừa là 
một bộ phận của kết cấu hạ tầng quốc gia, vừa là nền tảng hiện đại hóa trong quản 
lý, vận hành, kết nối hiệu quả toàn bộ hệ thống hạ tầng. Ứng dụng CNTT sâu và 
rộng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ năng suất lao động ở mọi ngành kinh tế nên việc đầu 
tư phát triển hạ tầng CNTT và TT được xem là phương thức quan trọng để công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) sớm đưa Việt Nam đuổi kịp các nước tiên 
tiến trên thế giới.  

Trong quá trình nghiên cứu, đánh giá về thách thức và cơ hội đối với mục 
tiêu phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ CNH, HĐH đất nước trong bối cảnh hiện 

                                                
1 Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 



nay, nội dung Đề án Xây dựng  hệ thống kết cấu hạ tầng (KCHT) đồng bộ nhằm 
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 
đã phân tích và nêu rõ một số thách thức như sau2: 

1/  Thách thức: 

- Sự suy thoái của nền kinh tế vĩ mô toàn cầu và sự hạn chế về nguồn lực tài 
chính sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở 
hạ tầng của cả khu vụ Chính phủ và tư nhân; 

- Quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ, khả năng tích lũy và đầu tư còn hạn 
chế. Việc duy trì mức tiết kiệm, dành cho đầu tư cao sẽ tạo áp lực lớn cho việc đảm 
bảo cân đối vĩ mô, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của nền kinh tế; 

- Sự không chắc chắn của nền tài chính quốc gia có thể khiến các nhà đầu tư 
chuyển hướng đầu tư sang các thị trường khác; 

- Những đòi hỏi cải cách liên tục về thể chế, thủ tục hành chính sẽ tác động 
không nhỏ tới việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút  các nguồn lực cho đầu tư 
cho phát triển KCHT cũng là một thách thức lớn. 

2/ Cơ hội: 

- Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển nhanh ở khu vực, 
trong những năm qua đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp nước 
ngoài. Trong đó, thị trường đầu tư phát triển KCHT tăng trưởng cao và hấp dẫn các 
nhà đầu tư, kể cả đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều nhà đầu tư lớn như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, các tổ chức quốc tài chính quốc tế như WB, ADB… ngoài việc tiếp tục 
hỗ trợ vay vốn theo hình thức ODA cho các công trình hạ tầng lớn, gần đây đã có 
cam kết hỗ trợ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp tác công – 
tư. 

- Chính phủ đã thể hiện rõ cam kết chia sẻ các rủi ro trong hợp tác đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng. Sự quan tâm của khu vực tư nhân đối với đầu tư phát 
triển KCHT ngày càng tăng là cơ hội tốt cho phát triển hạ tầng nói chung và hạ tầng 
CNTT và TT nói riêng; 

                                                
2 Tài liệu báo cáo Chính phủ về Đề án Xây dựng KCHT đồng bộ phục vụ CNH, HĐH đất nước giai đoạn 
2011 – 2020. 



- Đặc biệt, nền tảng CNTT và TT Việt Nam trong những năm qua đã có 
bước phát triển nhảy vọt. Trong các lĩnh vực viễn thông di động, công nghiệp phần 
mềm và nội dung số đã có các doanh nghiệp mạnh vươn ra thế giới. Với nguồn 
nhân lực CNTT tiềm năng, CNTT và TT là một trong các lĩnh vực Việt Nam thực 
sự có cơ hội đuổi kịp các nước tiên tiến về phát triển KCHT. 

Từ những thách thức và cơ hội nêu trên, có thể khẳng định rằng việc tiếp tục 
đẩy mạnh các phương thức xã hội hoá nguồn vốn đầu tư dành cho phát triển hạ tầng 
CNTT và TT là một trong những yếu tố nền tảng, góp phần tích cực để xây dựng 
kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại hoá trong nền kinh tế thông tin và tri 
thức hiện nay. 

II. Một số đặc điểm về vốn đầu tư phát triển và quan điểm chỉ đạo về 
thu hút nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 

 1/ Các nhân tố cơ bản: 

- Tích lũy đầu tư: Với tiềm lực kinh tế đất nước ngày càng lớn, khả năng tích 
lũy đầu tư ngày càng tăng. Trong giai đoạn 2011 – 2020, huy động vốn đầu tư phát 
triển toàn xã hội bình quân chiếm tỷ trọng 33,5- 35% so với GDP. Dự báo khả năng 
vốn đầu tư có thể huy động giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 5.700 đến 6.200 nghìn tỷ 
đồng, trong đó vốn đầu tư cho hệ thống KCHT khoảng 1.800 nghìn tỷ đồng. 

Trong đó, tỷ lệ vốn huy động trong nước chiếm khoản 75-80% tổng vốn đầu 
tư. Vốn đầu tư từ khu vực nhà nước hiện đang chiếm tỷ lệ khá cao và có xu hướng 
giảm qua các năm. Vốn NSNN chiếm khoảng 18%, đầu tư từ trái phiếu chính phủ 
(TPCP) chiếm khoảng 4%; đầu tư từ tín dụng nhà nước (TDNN) chiếm khoảng 
5,5%; đầu tư từ vốn DNNN chiếm 10% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đầu tư 
từ khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân (DNTN) chiếm khoảng 45%, nguồn 
vốn ODA hiện nay vẫn đóng góp đáng kể cho đầu tư phát triển KCHT. Điều này 
cho thấy khả năng cơ cấu lại nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huy 
động được từ khu vực ngoài nhà nước trong tương lai. 

- Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển hạ 
tầng: Trong thời gian qua, các DN trong nước (gồm cả DNNN và DNTN) đã có 
những bước phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng và lực lượng cơ bản 
thúc đầy sự phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân trong 



nước đã tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng dưới các hình thức BOT, BT, 
BTO… mặc dù quy mô dự án chưa lớn. 

Sự phát triển mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp kéo theo sự tăng vọt về 
vốn đầu tư. Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực tư nhân tăng dần, đạt khoảng 30 – 
35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Khu vực tư nhân với đặc điểm là đầu tư hiệu quả 
hơn đã giúp nhiều DNTN lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và tích tụ được một 
lượng vốn, tài sản lớn. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thì việc 
khuyến khích và huy động các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI vào đầu tư 
phát triển KCHT là hết sức cần thiết và quan trọng. 

2/ Quan điểm chỉ đạo: 

- Đổi mới tư duy đầu tư phát triển KCHT, trong đó xác định rõ vai trò của 
nhà nước là chia sẻ lợi ích và rủi ro với tư nhân, đảm bảo nợ công trong phạm vi an 
toàn. Nhà nước phải chuyển hướng đầu tư từ trực tiếp sang tạo môi trường, chia sẻ 
rủi ro với khu vực tư nhân trong xây dựng KCHT. Đổi mới cơ cấu đầu tư và nâng 
cao hiệu quả đầu tư công, kết hợp vai trò của Nhà nước và thị trường trong phân bổ 
và sử dụng nguồn lực. Thay đổi quan điểm Nhà nước phải đầu tư trực tiếp phát triển 
các công trình KCHT. Về nguyên tắc, NN chỉ tập trung đầu tư giải phóng mặt bằng 
sạch, đầu tư hỗ trợ thương mại cho hệ thống KCHT, đầu tư vào các công trình an 
sinh xã hội mà các nhà đầu tư ngoài nhà nước không làm… Việc đổi mới tư duy và 
triển khai các giải pháp, cơ chế chính sách huy động nguồn vốn đầu tư  phù hợp 
cũng mang ý nghĩa quyết định đối với việc đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống. 

- Phải tạo ra thị trường đầu tư phát triển KCHT để thu hút các nhà đầu tư 
ngoài NN vào tham gia đầu tư để NN và tư nhân cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro. 

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, phương thức đầu tư, kinh doanh, quản lý để huy 
động tổng thể các nguồn lực từ khu vực ngoài NN vào đầu tư phát triển KCHT, cần 
xem xét đối với đặc thù của các công trình, dự án xây dựng KCHT là đòi hỏi huy 
động nguồn lực lớn, thời gian xây dựng, khai thác dài, lợi ích trực tiếp về tài chính 
kém hấp dẫn,… nên tư duy đổi mới cơ chế đầu tư cần xác định theo hướng sử dụng 
hiệu quả NSNN, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư cũng như lợi ích chung của 
toàn xã hội. 



- Bên cạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 
vào những công trình có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội thì để đảm bảo 
tính hiện đại và đồng bộ của hệ thống KCHT, cần phải đặc biệt coi trọng việc ứng 
dụng CNTT trong quản lý vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thông minh, 
nâng cao hiệu quả đầu tư của toàn hệ thống. Quan điểm chỉ đạo này đã khẳng định 
vai trò của ứng dụng và phát triển CNTT và TT là một trong những tiền đề quan 
trọng để xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống KCHT phục vụ CNH, HĐH đất 
nước.  

III. Giải pháp, cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư phát triển hạ 
tầng thông tin giai đoạn 2011 – 2020 

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là rất lớn. Để thực 
hiện được khâu đột phá chiến lược về phát triển đồng bộ KCHT, ngoài sự đột phá 
về tư duy, quan điểm sử dụng vốn đầu tư phát triển KCHT, cần phải có những giải 
pháp và cơ chế chính sách đột phá để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu 
tư cho phát triển KCHT.  Bên cạnh việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách đầu tư 
từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) thì việc huy động các nguồn vốn đầu tư 
ngoài nhà nước cho xây dựng, phát triển KCHT là hết sức quan trọng và cấp thiết. 

1/ Đối mới chính sách đầu tư: 

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo thể chế thị trường đồng nghĩa với 
việc vai trò của Nhà nước và tư nhân đối với đầu tư phát triển đang thay đổi. Vai trò 
của Chính phủ sẽ chuyển sang chủ yếu là hỗ trợ và điều tiết cạnh tranh các dịch vụ 
được khai thác và vận hành bởi khu vực tư nhân. Trong bối cảnh nguồn vốn vay 
ODA có xu hướng giảm, mức huy động ngân sách là khá cao và khó cân đối thì 
nguồn vốn từ khu vực tư nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài – FDI) là 
nguồn bổ sung quan trọng và hiệu quả nhất. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu 
nêu trên, cần có những giải pháp sau đây: 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn NSNN và có nguồn gốc NSNN: 
Điều chỉnh cơ chế sử dụng vốn NSNN, NSNN chuyển sang hỗ trợ và điều tiết cạnh 
tranh đối với các công trình KCHT, được bố trí tập trung cho các công trình trọng 
điểm, giải quyết nhu cầu đối với các dự án, công trình mang lại ít lợi ích tài chính 
trực tiếp (kém hấp dẫn đối với khu vực tư nhân). Đồng thời, nguồn vốn NSNN 
được sử dụng hợp lý trong việc tham gia các dự án đầu tư KCHT theo mô hình đối 



tác công – tư (PPP) nhằm đảm bảo sự tin cậy chia sẻ rủi ro trong việc đầu tư và kinh 
doanh các công trình KCHT có sự tham gia của tư nhân. Vốn NSNN cần được sử 
dụng để tạo điều kiện hình thành và phát triển thị trường hấp dẫn trong đầu tư phát 
triển KCHT, sử dụng hỗ trợ  và tạo điều kiện để các dự án hạ tầng có lợi ích trực 
tiếp, hấp dẫn nhà đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia. 

- Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư phát triển hệ thống 
KCHT: Cụ thể là sớm hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo tính cạnh tranh của các 
dịch vụ KCHT giữa các đơn vị kinh doanh, khai thác tư nhân; Cần nhượng quyền 
thực hiện đối với các dự án quan trọng và có ưu tiên cao nhưng có tiềm năng thực 
hiện theo hình thức PPP; Cải thiện môi trường đầu tư nói chung và hoàn thiện hệ 
thống pháp lý liên quan đến đầu tư KCHT; Bổ sung thêm các điều kiện để thu hút 
vốn đầu tư vào KCHT; chính sách đầu tư cho KCHT cần phải thực tế và phù hợp 
với đặc thù của từng phân ngành, có chính sách giá cả và suất đầu tư, tiến trình hoàn 
vốn hợp lý để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư cũng như khả năng chi trả của doanh 
nghiệp và người dân. 

2/ Mở rộng và phát triển đầu tư theo hình thức PPP 

2.1 Hoàn thiện khung pháp lý thu hút vốn đầu tư theo hình thức PPP: 

PPP được hiểu tại Việt Nam là Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, theo 
đó, Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ 
tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án (Khoản 1 Điều 2 QĐ 
71/2010/QĐ-TTg). Khuôn khổ pháp lý duy nhất cho đến nay để triển khai PPP là 
Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 có hiệu lực từ ngày 15/1/2011 về 
việc ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (sau đây gọi 
tắt là QĐ71). Về bản chất, QĐ 71 cho thấy PPP chỉ là một trường hợp đặc biệt của 
BOT, BTO và trong thực tế thì các nội dung của QĐ 71 cơ bản dựa trên nội dung 
của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 (có hiệu lực từ ngày 15/1/20103) 
về đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT (sau đây gọi tắt là NĐ 108) với một số 
qui định cụ thể theo hướng không tạo điều kiện thuận lợi hơn để hấp dẫn nhà đầu tư 
hợp tác với Nhà nước xây dựng KCHT so với 2 hình thức trước đó là hợp đồng 
BOT và hợp đồng BTO. Thực tế  sau hai năm thực hiện quy định về thí điểm đầu tư 

                                                
3 Nghị định 108/2009/NĐ-CP được bổ sung điều chỉnh bằng Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 5/4/2011 có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2011 



theo hình thức PPP cho thấy sự thiếu hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia PPP trong nội 
dung QĐ 71 ngay cả khi so với BOT và BTO trong nội dung NĐ 108. Vì vậy, vấn 
đề đặt ra hiện nay là sự cần thiết phải sửa đổi QĐ 71 để thực hiện thí điểm sâu và 
rộng hơn nữa để từng bước hoàn thiện khung pháp lý tạo tiền đề quan trọng để làm 
thế nào để PPP thực sự là hình thức đầu tư hấp dẫn, có lợi cho cả nhà đầu tư, nhà 
nước và toàn xã hội. Việc sửa đổi các quy định về thí điểm đầu tư theo hình thức 
PPP sẽ tập trung theo hướng: 

- Mở rộng lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP: Đối với các 
lĩnh vực đầu tư và tiêu chí lựa chọn dự án đối với từng dự án chưa cụ thể sẽ được 
Bộ KH&ĐT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định; trong 
trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo PPP. 

- Khắc phục vướng mắc về chi phí chuẩn bị đầu tư đối với các dự án PPP do 
khó khăn trong bố trí vốn từ NSNN bằng việc hình thành Quỹ phát triển dự án 
(PDF); 

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành hỗ 
trợ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong triển khai thực hiện các dự án PPP4. 

- Sửa đổi các quy định về phần vốn tham gia của Nhà nước, không quy định 
cứng mức trần tỷ lệ vốn của NN tham gia dự án/ hình thức tham gia vốn của NN 
cũng sẽ được lượng hóa, cụ thể hơn. 

- Sửa đổi các yêu cầu về nội dung đề xuất dự án và các bước lựa chọn, triển 
khai và thực hiện cho phù hợp với thực tế: Các giai đoạn phát triển dự án PPP gồm5: 

1 – Nghiên cứu xác định dự án; 

2 – Thực hiện nghiên cứu tiền khả thi (Đề xuất dự án) 

3 – Thực hiện cấu trúc và nghiên cứu khả thi 

4 -  Hỗ trợ tư vấn và giao dịch 

5 – Hỗ trợ thực hiện dự án và quản lý hợp đồng 

- Cụ thể hóa các quy định về quản lý rủi ro, bảo lãnh doanh thu, hợp đồng dự 
án … 
                                                
4  Nội dung này là một trong những nhiệm vụ của Chương trình hành động của Ban Chỉ đạo PPP quốc gia 
5 Tham khảo Tài liệu hướng dẫn xác định lựa chọn dự án PPP – (BKHĐT - VNCI 2012) 



2.2/ Một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Chương trình PPP  
thời gian qua: 

- Ban Chỉ đạo về PPP của Chính phủ được thành lập tại Quyết định số 
1624/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng 
ban; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Phó Trưởng ban, và 11 Ủy viên là các Thứ trưởng 
của 11 Bộ, ngành liên quan.   

- Thành lập Quỹ Phát triển dự án PPP (PDF): Hiện nay Hiệp định thành lập 
Quỹ đã được ký kết. Bộ KH&ĐT đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn 
thiện hướng dẫn về đối tượng, tiêu chí và phạm vi ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn 
vốn PDF. Đây là một Quỹ mở, có đặc thù khác với các Quỹ tài chính thông thường, 
vốn ban đầu được hình thành từ khoản vay của ADB (20 triệu USD) và AFD (8 
triệu EUR- viện trợ không hoàn lại của Pháp). Quy định của Quỹ là nguồn vốn này 
chỉ được sử dụng để thuê tư vấn lập dự án PPP; phạm vi của các hoạt động tư vấn 
gồm: (1) nghiên cứu tiền khả thi; (2) Báo cáo nghiên cứu khả thi; (3) tư vấn giao 
dịch…. 

- Xây dựng kế hoạch vốn NSNN trong phần tham gia của Nhà nước cho các 
dự án PPP trong giai đoạn 2013 – 2015 là 20 nghìn tỷ đồng. 

Một số dự án PPP đang triển khai thí điểm gồm: 

- Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; 

- Dự án Ứng dụng Thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ; ... 

IV. Một số đề xuất, kiến nghị để triển khai các giải pháp huy động vốn 
cho đầu tư phát triển hạ tầng thông tin 

Do CNTT và TT là lĩnh vực hạ tầng mới, phát triển với tốc độ nhanh nên để 
khung pháp lý về thu hút, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển KCHT nói chung 
và quy định về đầu tư theo hình thức PPP nói riêng phản ánh được các đặc thù đầu 
tư của ngành CNTT và TT, đề nghị Bộ TTTT có sự chủ động và tích cực tham gia 
vào việc nghiên cứu, đề xuất cụ thể các cơ chế, phương thức đầu tư phát triển của 
ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh vốn đầu tư phát triển ngành 
Thông tin và Truyền thông từ nguồn NSNN rất hạn chế hiện nay, việc nghiên cứu 
xác định cơ chế, chính sách xã hội hoá vốn đầu tư cho ngành cần được quan tâm 



hơn nữa. Đặc biệt là đầu tư theo hình thức PPP hoặc thuê khoán dịch vụ đối với các 
dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động tác nghiệp, quản lý điều hành của các cơ 
quan nhà nước, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam nhanh và bền 
vững;  

Thực tế thời gian qua cho thấy một số Chương trình, Đề án lớn thuộc ngành 
TTTT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đều có gặp trở ngại chung là thiếu 
kinh phí thực hiện. Nguyên nhân cơ bản là do phần đề xuất về nguồn vốn đầu tư của 
các chương trình, đề án này thường chỉ khái toán quy mô vốn chung của cả chương 
trình mà chưa xác định rõ nguồn huy động; chưa gắn liền với các nhiệm vụ cụ thể 
nên việc huy động nguồn vốn; cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm 
không đủ căn cứ, thủ tục cần thiết. Do vậy, để tích cực triển khai Nghị quyết Trung 
ương số 13-NQ/TW về phát triển hạ tầng thông tin, một trong những nội dung quan 
trọng là cần cụ thể hoá phương thức huy động vốn đầu tư cho các dự án, công trình 
ứng dụng và phát triển CNTT và TT. Đây cũng là một trong những giải pháp quan 
trọng để thực hiện Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và TT. 
Trong năm 2013, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện tốt các công việc sau đây: 

- Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ “Xây 
dựng đề án huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng thông tin đến năm 2020, 
đảm bảo tính khả thi” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
08/06/2012; 

- Xây dựng Báo cáo nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích mức độ 
sẵn sàng của các dự án PPP trong lĩnh vực CNTT và TT;  tạo lập nhóm nghiên cứu 
hoặc thực thể tham mưu, hỗ trợ chuẩn bị và triển khai các dự án PPP thuộc lĩnh vực/ 
ngành CNTT và TT do Bộ phụ trách.  

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn về nguồn 
vốn chi đầu tư cho CNTT và TT; cơ chế hợp tác PPP, định mức thuê khoán dịch vụ  
trong lĩnh vực CNTT và TT./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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